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Xerox® DocuTech® 155/180 
HighLight Colour Systems
Yksi lisäväri.
Rajattomasti lisämahdollisuuksia.



Värillä voi tehdä paljon muutakin kuin lisätä asiakirjan tehoa. 
Se voi  auttaa  yritystäsi saavuttamaan tuloksensa. Lisäämällä väriä kiinnität lukijan 
huomion  oikeaan paikkaan – joten jokainen asiakirjasi sivu voi tehdä tehtävänsä 
paljon  nopeammin ja tehokkaammin. DocuTech 155/180 -lisävärilaitteet moninker-
taistavat sen mahdollisuuden nopealla mustan ja yhden lisävärin tulostuksella. 
 Tuloksena saadaan parempia vastausprosentteja ja uusia sovellus mahdollisuuksia.

Todellisia tuloksia. 
Xerox DocuTech 155/180 -lisävärilait teiden 
hinta on verrattavissa mustavalkolaitteisiin, 
mutta ne tarjovat tehoa ja joustavuutta, 
joita tarvitaan vaikuttaviin suuren lisäarvon 
sovelluksiin. Riippumatta siitä haluatko 
piristää aiempia asiakirjoja tai maksimoida 
uusien tehon, lisäväri oikeissa paikoissa 
lisää asiakirjoihin vaikuttavuutta. Eikä pidä 
unohtaa, että se lisää tuottoa.

Ohjaa katsetta. 
Mustavalkoasiakirjoilla ei päästä samaan 
tehoon kuin värinkäytöllä. Asiakirjasta ei 
selviä mikä tieto on kaikkein tärkeintä.

Neliväriasiakirjat ovat vaikuttavia,  
mutta niissä ei käytetä väriä strategisesti 
ohjaamaan lukijan katsetta tiettyihin 
asioihin.

Näe ero. 
Lisävärillä huomio kiinnittyy heti tärkeim-
pään – myyntihintoihin, alennuksiin, jne. Sillä 
saa daan erottumaan kriittiset viestit – kuten 
voimassaoloajat, varoitukset tai ohjeet – jot-
ka ovat sivun keskeistä asiaa.

Lisää yksi väri –  
moninkertaista teho.



Yksi väri motivoi. 
Yhdellä lisävärillä voidaan parantaa lukijan 
kokemusta. Kohdistamalla lukijan katseen 
haluamaasi paikkaan sivulla voit motivoida 
häntä:

• Ostamaan tuotteen, jonka haluat hänen 
ostavan korostamalla hintaa tai lyhyen 
ajan voimassa olevaa alennusta 

• Maksamaan nopeammin kiinnittämällä 
huomion laskun eräpäivään tai luottokortin 
saldoon

• Toimimaan päättäväisemmin 
korostamalla viestisi tärkeyttä

• Näkemään vastauksen nopeammin 
koulutusasiakirjoissa ja ymmärtämään 
viestisi tärkeimmät asiat heti

• Muistamaan jotain yrityksestäsi ja sen 
tuotteista, esim. yhteystiedot, tai jotain 
muuta tärkeää

Monissa sovelluksissa neliväripainatus ei ole 
yhtä tehokasta kuin yhden hyvin sijoitetun 
lisävärin käyttö. Voit saada enemmän tehoa 
käyttämällä mustaa ja yhtä lisäväriä kuin 
neliväripainatusta – ja vielä edullisempaan 
hintaan.

Yksi väri erottuu. 
Saamme päivittäin joka suunnalta tuhansia 
viestejä. Mainokset, laskut, ilmoitukset, 
julisteet, lehtiset, kirjaset, esitteet ja monet 
muut kilpailevat huomiostamme. Perille 
menevät viestit on toteutettu strategisesti  
ja vaikuttavasti. Lisävärin käytöllä saat  
tehoa, jolla:

• Saat viestisi erottumaan joukosta ja 
saamaan ansaitsemansa huomion

• Lukijan on helpompi keskittyä tärkeimpiin 
tietoihin

Yksi väri laajentaa 
mahdollisuuksia. 
DocuTech 155/180 -lisävärilaitteet ovat maa-
ilman nopeimpia arkkisyöttöisiä lisäväritulos-
timia. Ne tarjoavat tuotantotason tehoa ja 
tuottavuutta. Yhdellä laitteella voit laajentaa 
sovelluksia ja mahdollisuuksia – ja lisätä 
tuottoa. Lisää joustavuutta ja tehoa saadaan 
Xerox FreeFlow® -ohjelmistokokoelmalla, joka 
täydentää ja vahvistaa työnkulkua. Se on 
Xeroxin lisävärituotteiden tehoa.

Olipa kyseessä mustavalkotulostus tai yhden lisävärin käyttö, Xerox 
Highlight Colour System -tulostimet ovat maailman nopeimpia 
arkkisyöttöisiä väritulostimia.

DocuTech 155/180 Highlight -lisäväritulostin DocuTech 180 Highlight -lisävärijulkaisujärjestelmä



Lisävärilaitteet tarjoavat  
DocuTech-tehoa.

Suurin vahvuus lähtee sisältä. Käytimme pohjana laadukasta DocuTech-
järjestelmää, kun rakensimme nämä laitteet, joilla saat kaikkien aikojen parasta 
julkaisu- ja tulostusvoimaa. Kun nopeudet ovat 155/180 sivua/min, nopeus ei 
koskaan aiheuta ongelmia. Nidonta, sidonta, lisäalustaosa ja suuren kapasiteetin 
nippuluovutusalusta voidaan lisätä antamaan loistavia viimeistelymahdollisuuksia.

A

Tehokas ohjelmisto,  
joka sopii työnkulkuusi.
Kun DocuTech-lisävärilaitteisiin yhdistetään 
FreeFlow-tulostuspalvelimen teho, saadaan 
vertaansa vailla olevaa töiden hallintaa: 

• Tehokas palvelin takaa varman toiminnan

• Tulostus, RIP-käsittely ja ohjelmointi  
voidaan tehdä samanaikaisesti

• Huippuluokan prosessorissa on riittävästi 
käsittelyvoimaa monimutkaisiimpinkin  
töihin haastavissa tuotantoympäristöissä

B

Voit hyväksyä enemmän  
erilaisia töitä.
Lisävärilaitteilla on joustavat mahdollisuudet 
töiden vastaanottoon:

• TCP/IP, Netware, AppleTalk®

• IBM® Channel: Bus & Tag

• Suora tuki: Adobe® Postscript® level 3, PDF, 
HP PCL6, VIPP®, TIFF, PPML, RDO ja ASCII

• Suora tuki; LCDS, IPDS (valinnaisena)

• Integroidut FreeFlow-ohjelmisto kompo-
nentit: FreeFlow Variable Information 
Suite, FreeFlow Makeready®, FreeFlow 
Web Services, FreeFlow Process Manager™, 
FreeFlow Print Manager (valinnaisena)

C

Erinomaisia tuloksia kahden 
tulostustekniikan yhdistelmällä.
HighLight Colour System perustuu kahteen 
kuvankäsittelytekniikkaan – xerografiseen 
tulostuskoneistoon, jonka laserkuvankäsittely 
huolehtii mustasta väristä, sekä LED-
valopohjaiseen kuvankäsittelyjärjestelmään, 
joka hoitaa lisävärin. Mustan ja lisävärin 
kuvat luodaan rummussa yhdellä pyyhkäisyllä 
ja siirretään paperille tulostimen täydellä 
runkonopeudella.

Tarkkuus:

• 600 x 2400 dpi musta

• 600 x 600 dpi väri
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Tarpeitasi vastaavaa nopeutta. HighLight värijärjestelmä on saatavana kahdella 
eri nopeudella – 155 tai 180 sivua/min. Yrityksen tarpeiden muuttuessa ja kasvaessa 
on helppo lisätä nopeutta paikan päällä tehtävillä päivityksillämme.  
Tarjolla on myös kaksi viimeistelymahdollisuuksin varustettua kokoonpanoa.

D

Vaihda väriä ja lisää  
tehoa entisestään.
Värin vaihtaminen on yhtä helppoa kuin 
vaihto-osien vaihtaminen. Voit lisätä 
mustavalkoiseen asiakirjaasi eri värien 
vaikutuksia: sininen, syaani, punainen, 
kirkkaanpunainen, magenta, violetti, 
vihreä, royal-sininen tai keltainen. Paperi-
ton automaattinen tulostuslaadun säätö 
varmistaa loistavan ja yhdenmukaisen 
kuvalaadun.

E

Yhdenmukaista laatua,  
joka kääntää päät. 
SmartPress™ -kuvankäsittelytekniikka 
varmistaa lisävärilaitteiden laadukkaan jäljen. 
Tämä kosketukseton kuvankäsittelyprosessi 
altistaa värijauhepilven jännittyneelle 
fotoreseptorirummulle, mikä vähentää 
paperin vaurioitumisen riskiä ja parantaa 
kuvalaatua.

F

Jaettu skannaus tai ei lainkaan 
skannausta. Valinta on sinun! 
Valinnainen jaettu skannaus FreeFlow 
Scanner 665:n kautta helpottaa digitaalisten 
asiakirjojen prepress-toimia. Tämä jaettu 
skannausratkaisu sopii yrityksesi työnkulkuun 
ja tarjoaa joustavia makeready-toimintoja 
sekä erinomaista kuvalaatua – 600 x 600 dpi  
sekä väri- että mustavalkoskannauksessa ja  
enintään 1200 x 1200 dpi interpoloitua 
tulostuslaatua. 

Riippumatta siitä mitä viimeistely- ja sidontavaihtoehtoja valitset, 
DocuTech HighLight Colour System käyttää samaa tehokasta ja  
monipuolista tekniikkaa korkealaatuisten kaksiväristen asiakirjojen  
tuotantoon monenlaisilla materiaaleilla.

F

FreeFlow Scanner 665
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*Ota yhteyttä Xeroxin edustajaan, jos haluat lisätietoja muiden valmistajien lisälaitteista.

DocuTech HighLight 
värijulkaisujärjestelmä.  
Omat tarpeesi – oma kokoonpanosi.
Sitoudumme menestykseen. Sidonta ja nidonta merkitsevät asiakirjoille lisäarvoa. 
Kun valitset lisävärilaitteen sidontakokoonpanolla, saat enemmän tapoja luoda 
vaikuttavia asiakirjoja ja voit samalla tehostaa työnkulun prosesseja.

A

Työt pysyvät vauhdissa 
tehokkailla syöttöratkaisuilla.
Suurempi arkkikapasiteetti joka alustalla  
sekä rullasyöttövaihtoehdot pitävät 
toiminnan vauhdissa. 

Arkkikapasiteetti:
(80 g/m²)

• Alusta 1: 1 100 arkin kapasiteetti

• Alusta 2: 600 arkin kapasiteetti 

• Alusta 3: 2 600 arkkia kullakin

• Alusta 4: 550 arkkia kullakin  
(vain tulostuksen jälkeinen lisäys)

• Alusta 5: 2 600 arkkia kullakin

Rullasyöttövaihtoehdot:

• Muiden valmistajien rullasyöttöratkaisuille 
on DFA Level 1 -tuki (Digital Finishing 
Archi tecture). Tarkista saatavuus Xeroxin 
edustajalta.

B

Materiaaleja, joilla  
saat työt tehtyä.
Tyyppi – Tarrat, hakulehdet, jäljentävä 
paperi, rei’itetty paperi, turvapaperi ja  
muut erikoissovellusten materiaalit

Koko – 203 mm x 254 mm –
363 mm x 432 mm, mukaan lukien A4, A3, B4

Paino – 60–200 g/m² arkit

C

Lisää tapoja tuottaa tulosta.
Sidontakokoonpanoon sisältyy vakiona  
3000 arkin (80 g/m²) nippuluovutusalusta. 
Mutta se on vasta alkua. Valittanava on 
enemmänkin luovutusalustoja:

• 5000 arkin nippuluovutusalusta

• Saatavana 5000 arkin 
lisänippuluovutusalustoja

Lisäarvoa ja monipuolisuutta 
asiakirjoihisi.
Kahden alustan lisäalustaosa antaa mah-
dollisuuden lisätä värikansia tai lisälehtiä 
tulostuksen jälkeen – näin parannetaan tuot-
tavuutta, kun päästään töiden manuaalisesta 
kokoamisesta ja viimeistely voidaan tehdä 
tuotantolinjassa.

D

Nidontaa ja sidontaa lisäosilla.
Uusi nitomalaite nitoo 2–70 arkkia yhdellä  
tai kahdella säädettävällä nidoksella. 

Tarpeidesi mukaista 
liimanauhasidontaa.
Liimanauhasidonta antaa sovelluksille 
lisäarvoa, laatua ja vaikuttavuutta. Sidonta-
kapasiteetti on 15–125 arkkia ja valittavana 
on erivärisiä liimanauhoja (musta, sininen, 
punainen, harmaa ja valkoinen – 400 sidosta 
teippirullaa kohden).

E

Xerox DocuTech Highlight Colour System 
Sidonta-/nidontakokoonpano



Iso pino hyötyjä. Riippumatta siitä mihin yrityksesi on erikoistunut, joustavat 
ratkaisut antavat mahdollisuuden käyttää uudet tilaisuudet aina hyväksi. Kun 
käytössä on kätevä nippuluovutusratkaisu, saat mahdollisuuden toteuttaa entistä 
enemmän erilaisia töitä.
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DocuTech Highlight -lisäväritulostin

*Ota yhteyttä Xeroxin edustajaan, jos haluat lisätietoja muiden valmistajien viimeistelylaitteista.

A

Työt pysyvät vauhdissa 
tehokkailla syöttöratkaisuilla.
Suurempi arkkikapasiteetti joka alustalla  
sekä rullasyöttövaihtoehdot pitävät 
toiminnan vauhdissa. 

Arkkikapasiteetti:
(80 g/m²)

• Alusta 1: 1 100 arkin kapasiteetti

• Alusta 2: 600 arkin kapasiteetti 

Rullasyöttövaihtoehdot:

• Alustat 3, 4 (isot paperialustat): 
2 600 arkkia kullakin (valinnainen)

• Muiden valmistajien rullasyöttöratkaisuille 
on DFA Level 1 -tuki (Digital Finishing 
Architecture). Tarkista saatavuus Xeroxin 
edustajalta.

B

Materiaaleja, joilla  
saat työt tehtyä.
Tyyppi – Tarrat, hakulehdet, jäljentävä 
paperi, rei’itetty paperi, turvapaperi ja  
muut erikoissovellusten materiaalit

Koko – 203 mm x 254 mm – 
363 mm x 432 mm, mukaan lukien A4, A3, B4

178 mm x 254 mm koon mahdollistava 
varustepaketti

Paino – 60–200 g/m² arkit

C

Entistäkin enemmän  
viimeistelyvaihtoehtoja.
Perusviimeistelymallissa on kaksi suurta 
nippuluovutusalustaa (vakiona) – 2 500 arkin 
kapasiteetti kullakin (80 g/m² paperilla). 
Enintään kaksi isoa lisäluovutusalustaa 
valinnaisena.

Tarvitsetko lisää joustavuutta viimeistelyyn?  
Tutustu lisämahdollisuuksiin.*

Xerox DocuTech Highlight Colour System
Ison luovutusalustan kokoonpano



Erinomainen yhdistelmä  
huippuluokan tekniikkaa. 
Xerox DocuTech -lisävärilaitteissa yhdistyy 
alan johtava, Xeroxin mustavalkotuotan-
totulostimista tuttu tekniikka aivan uuteen 
värikuvankäsittelyjärjestelmään. Tarvitaan 
kaksi erillistä mutta täysin integroitua kuvan-
käsittelyjärjestelmää tuottamaan jopa  
180 sivua minuutissa ja jopa kuusi miljoonaa 
kuvapintaa kuukaudessa. Tuottavuuden 
taustalla on patentoitu prosessi, jossa musta 
ja väri tulostetaan yhdellä pyyhkäisyllä – 
mikä merkitsee tuotantotason tulostusta 
sekä mustavalkoisena että yhdellä lisävärillä. 
Lisävärin käyttö tai paksummat mateariaalit 
eivät hidasta tuotantovauhtia.

Kaikki on saatavillasi. Xeroxin laadun, nopeuden, lisävarusteiden ja palvelujen 
lisääminen uusiin sovelluksiin voi kuulostaa kalliilta investoinnilta. Mutta näin ei ole.  
Lisävärin tuomat mahdollisuudet ovat hinnaltaan kohtuullisempia kuin uskotkaan.  
Ja jos tarkastellaan sijoituksen tuottoa, ne ovat todella edullisia.

Mahdollisuuksillasi ei ole  
mitään rajoja.



Kaikki irti väristä. 
Xerox DocuTech -lisävärilaitteilla värinkäytön 
kustannukset ovat uskomattoman lähellä 
mustavalkotulostusta. Lisävärin käyttö ja 
ainutlaatuinen tekniikka tarjoavat mahtavia 
mahdollisuuksia:

• Saadaan suurta tuottavuutta 
tuotantotason volyymien hallintaan

• Lisävärillä saadaan tehoa viestintään 
ja siten tyytyväisempiä ja uskollisempia 
asiakkaita

• Tukee monia sovelluksia, muun muassa 
vaihtuvasisältöistä, kohdennettua 
tulostusta

• Tuotantoteho riittää monimutkaisiinkin  
asiakirjoihin, joissa käytetään lisäväriä, 
värikansia, välilehtiä, erilaisia materiaaleja 
ja monenlaisia viimeistelymahdollisuuksia

Riittävästi nopeutta  
etumatkan säilyttämiseksi.
Xerox DocuTech HighLight lisävärijärjestelmä 
on saatavana kahdella eri nopeudella 
– 155 tai 180 sivua/min. Laajennetut 
viimeistelytoiminnot ovat myös käytettävissä 
155 ja 180 sivua/min nopeudella. Voit 
siis valita aluksi tällä hetkellä tarvittavan 
nopeuden ja päivitys suurempaan 
nopeuteen käy helposti tulevaisuudessa.

Valitse itse värisi.
DocuTech-lisävärilaitteille on tarjolla useita 
värivaihtoehtoja: vakiona sininen, syaani, 
punainen, kirkkaanpunainen, magenta, 
violetti, vihreä, royal-sininen tai keltainen.

Omat värit.
Vakiovärit eivät riitä kaikkiin sovelluksiin. 
Jotkut asiakkaat haluavat ehkä käyttää  
omaan brändiinsä liittyviä värejä. Xeroxin  
itse sekoitetut lisävärit auttavat toimimaan 
näiden toiveiden mukaisesti. Autamme 
luomaan juuri oikean sävyn asiakkaasi 
tarpeiden mukaan – ja odotukset ylittäen.

Vaihda väriä ja lisää  
tehoa entisestään.
Värimoduulien vaihtaminen on todella 
helppoa. Tulostuslaitteita hoitava henkilöstö 
voi vaihtaa moduulit itse hetkessä. Värikärry 
viedään vain laitteen luokse, kansi avataan 
ja moduuli vaihdetaan. Siinä kaikki! Kun käyt-
töön otetaan enemmän värejä, värien vaihto 
on aivan yhtä helppoa – joten käyttösovelluk-
sille ei ole lainkaan rajoja. Riippumatta siitä 
tulostetaanko mustavalkoisena vai lisävärillä, 
lisävärilaitteet tulostavat aina täydellä runko-
nopeudella. 



Kaikki kehittämämme 
järjestelmät tehostavat 
työnkulkuasi. 
Xerox DocuTech HighLight Colour System toi-
mii yhdessä Xerox FreeFlow Digital Workflow 
Collection -paketin kanssa. Tämän kasvavan 
työnkulun ratkaisujen ohjelmistovalikoiman 
ansiosta DocuTech sopii helposti yrityksesi 
työnkulkuun. FreeFlow-tuotteet perustuvat 
alan avoimiin standardeihin. Niiden avulla 
voit käyttää hyväksesi yrityksesi aiempaa 
työnkulkua ja samalla lisätä tuottavuutta ja 
kannattavuutta. FreeFlow-tuotteet auttavat 
rakentamaan työnkulun ratkaisuja tulostuk-
seen, käsittelyyn ja liiketoiminnan hallintaan 
monenlaisissa ympäristöissä, yritysten paina-
tuskeskuksista painoyrityksiin. FreeFlow tukee 
myös digitaalisen tuotantotyönkulun kantavia 
voimia, kuten Xeroxin oma VIPP sekä ohjelmis-
tot ja viimeistelylaitteet yli sadalta Xerox  
Business Partnerilta.

Omat prosessit.  
Oma tuotantoteho.
DocuTech HighLight Colour System tarjoaa 
Xerox FreeFlow -tulostuspalvelimen tehoa ja 
joustavuutta. FreeFlow käyttää viimeisintä 
prosessoritekniikkaa, jossa on riittävästi 
käsittelyvoimaa monimutkaisiimpinkin 
töihin haastavissa tuotantoympäristöissä. 
Sillä voidaan luoda jopa 250 muokattavaa 
tulostusjonoa, joiden avulla töiden hallinta 
ja ryhmittely on tehokkaampaa. Työjonoille 
voidaan määritellä ominaisuuksia, joilla 
voidaan suorittaa tehokkaita ja aikaa 
säästäviä toimintoja, jopa niin, että 
tulostusjonon parametrit kumoavat töiden 
parametrit ilman käyttäjän toimia. Voit 
valita käyttöön tällä hetkellä tarvittavat 
tietovirrat ja lisätä mahdollisuuksia sitä 
mukaa kuin niitä tarvitaan. FreeFlow tehostaa 
tulostusmahdollisuuksia monin tavoin:

• Resurssipohjainen ajastus varmistaa, että 
painotyötä varten tarvittavat resurssit ovat 
käytettävissä ennen työn lisäämistä jonoon

• Sivutason ohjelmointi mahdollistaa 
erilaisen ohjelmoinnin jokaista työn sivua 
varten. Näin käyttäjä pystyy hallitsemaan  
kaikkein monimutkaisimpiakin töitä

• Etätyönkulku antaa mahdollisuuden 
hallita useita FreeFlow-pohjaisia tulostimia 
web-pohjaisilla hallintatyökaluilla miltä 
tahansa tietokoneelta

• RIP-käsittely tulostettaessa pidää 
toiminnan liikkeessä koko ajan

• Töiden siirto auttaa tasapainottamaan 
työmäärää

Muuttuvaa tietoa, grafiikkaa, 
kuvia ja tietoja strategisin  
värein tehostettuna.
Muuttuvan tiedon käyttö kuuluu nyt 
vakiotoimintoihin. Sen käyttö on helppoa 
ja kustannustehokasta lisävärilaitteilla ja 
FreeFlow Variable Information (VI) Suite 
-ohjelmistolla FreeFlow VI Suite tarjoaa kaikki 
tarvittavat resurssit muuttuvan grafiikan, 
kuvien ja tietojen lisäämiseen asiakirjoihin 
optimoidussa työnkulussa. Lopputuloksena 
on vaikuttavaa markkinointiviestintää, joka 
laajentaa sovellusmahdollisuuksia ja tuottaa 
lisämyyntiä. FreeFlow VI Suite -työnkulun 
myötä voit odottaa optimaalista tuotantoa 
ja tehokkuutta kaikilta muuttuvan tiedon 
sovelluksilta. 

DocuTech HighLight Colour System avaa uusia mahdollisuuksia. Lisävärin ja 
muuttuvan tiedon käyttö, monet datavirrat ja viimeistelyvaihtoehdot laajentavat 
mahdollisuuksiasi. Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection -ohjelmistokokoelman 
avulla ne kaikki voivat tehostaa työnkulun prosesseja.

Laajenna tarjoamiasi palveluja  
ja lisää tuottavuutta.



Vastaus haasteisiisi.
Tuotantopainatusympäristö vaatii, että 
tulostusratkaisut ovat luotettavia ja aina 
valmiina käyttöön – joka kerta kun niitä 
tarvitaan. Lisävärilaitteiden sisältämä 
uusi tekniikka mahdollistaa erinomaisen 
luotettavuuden ja käyttöajan, jotka  
vastaavat yrityksesi vaatimuksia.

Laatu korostuu.
Xeroxin digitaaliseen käyttöön optimoidut 
paperit ja sovellustuotteet sopivat täydellises-
ti Xerox DocuTech 155/180 HighLight Colour 
System -laitteiden kanssa käytettäviksi. Ne 
tarjoavat erinomaista tuottavuutta, luotetta-
vuutta ja joustavuutta. 

Laaja paperien ja sovellustuotteiden valikoi-
mamme kattaa monet paperin painot ja koot, 
jotta sovelluksia voidaan räätälöidä tarpeiden 
mukaan. Tärkeitä viestejä voidaan korostaa 
erikoismateriaaleilla, esim. jäsenkorteissa, 
uutiskirjeissä, hyllypuhujissa, raporteissa ja 
käyttöohjeissa

Xerox DocuTech 155/180 
HighLight Colour System ja 
Xerox-tarvikkeet varmistavat, 
että vain mielikuvituksesi 
asettaa rajat mahdollisuuksille.
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Hyväksi liiketoiminnallesi… ja ympäristölle. Ei ole mitään syytä siihen, että 
erinomaisen tekniikan pitäisi toimia ympäristön kustannuksella. Xerox on jo kauan 
ollut eturintamassa ympäristöasioiden osalta. Olemme oppineet, että mikä on 
hyväksi ympäristölle, voi myös olla hyväksi liiketoiminnalle ja asiakkaillemme.

Ympäristöystävällinen ratkaisu.
Xerox DocuTech -lisävärilaitteet:

• Osien kierrätys vähentää jätemäärää ja energiankulutusta

• Virransäästötila ja virrankatkaisutilat säästävät energiaa

• Käyttävät vaihto-osia, jotka ovat palautettavia ja kierrätettäviä

• Käyttävät paperia tehokkaasti mahdollistamalla tarvepainatuksen ja  
skannauksen sähköisiin tiedostoihin, sekä luotettavan kierrätyspaperin käytön.

Xerox ja ympäristömme:  
värimme on vihreä.

www.xerox.com


